
AkuLite och AcuWood vet vi nu också
hur akustiska krav ska formuleras för att
åstadkomma en god ljudisolering även i
hus med lätta stommar. Projekten har
båda varit mycket spännande och pågått
under de senaste fyra till sex åren med ett
stort antal industripartners och forsk-
ningsutförare inblandade. För både Aku-
Lite och AcuWood har huvudfokus varit
att utveckla kriterium för ljudisolering för
att förse industrin med rätt förutsättningar
när de utvecklar nya hållbara byggsystem
för framtiden. Målen har för båda projek-
ten varit:
� Att utveckla objektiva mått för ljudiso-
lering, stegljud, vibrationer och svikt som
ger en subjektiv värdering helt oberoende
av byggsystem (lätt eller tungt) men också
att:
� Upprätthålla och utveckla kompetensen
inom byggnadsakustik hos forskningsin-
stitutionerna
� Att utöka samarbetet mellan aktörer
inom innovationssystemen, universitet,
institut konsulter och industri

� Att utöka kunskapsbasen hos industrin
samt bland konsulter för framtida utveck-
ling och ökad konkurrenskraft hos lätta
byggsystem.

Nya mått
Har vi nått dessa mål? Ja det vill vi gärna
hävda att vi gjort. Genom en kombination
av lyssningsförsök och en omfattande
fältundersökning i tio olika bostadshus så
har vi funnit att luftljudsisoleringskravet
som vi har i Sverige idag är fullt accep-
tabelt, något bättre har inte kunnat påvi-
sas. För stegljudsisolering däremot har
det visat sig nödvändigt att genomföra

vissa genomgripande förändringar. Det
måste sägas att även om det endast är
stegljudsnivån som redovisas i denna arti-
kel så har enorma framsteg gjorts även
vad avser vibrationskriterier. Förslaget
avseende stegljudsnivå är att använda ett
entalsvärde med en helt ny anpassnings-
term (som startar redan vid 20 Hz), men
att man använder samma princip som i
nuvarande ISO 717, addera termen till
L´n,w eller L´nT,w.

CI,AkuLite,20–2500 =
= 10log(∑2500

20 10(L´ni - FWCi)/10) - L´n,w
där FWC är en frekvensvägningskoeffici-
ent som gör att de lågfrekventa kompo-
nenterna blir betydligt viktigare i sam-
band med utvärderingen, se tabell 1.

Oavsett om det är svårt eller inte att
mäta och utvärdera, så måste dessa låga
frekvenser beaktas i lätta byggsystem.
Om inte, så kommer folk inte att vara
”lika nöjda” med stegljud och vibrationer
som i hus med tung stomme. Det mänskli-

ga örat uppfattar dessa frekvenser som
kan bli mycket besvärande i lätta bygg-
system. Det går att läsa mer kring detta i
referenserna [1] och [2]. Det finns också
ett sammanfattande nyhetsbrev från de
båda projekten [3].

Med detta som bas är det nu helt natur-
ligt att ta nästa steg inom forskningen för
att ytterligare stärka konkurrenskraften
för lätta byggsystem, nämligen att ut-
veckla beräkningsmodeller som kan an-
vändas även för lätta konstruktioner, ex-
empelvis trästommar, anpassade till dessa
nya förutsättningar. Att kunna förutsäga
ljudisoleringen för lätta konstruktioner är
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Forskningsprojektet AkuLite slutre-
dovisades den 30 april förra året
samtidigt som det europeiska pro-
jektet AcuWood också avslutades
den 30 september 2013. Fyra års
forskning med fokus på akustik och
vibrationer i flerbostadshus med
lätta stommar, främst av trä, är där-
med avslutat. Det är emellertid inte
detsamma som att all aktivitet nu
avstannar vad avser forskning om
akustik och vibrationer för lätta
konstruktioner. En ganska hög akti-
vitet har pågått under hela 2012
och 2013 för att få en nödvändig
fortsättning efter AkuLite och Acu-
Wood. Detta innebär att det trots
en tydligt ökad kunskapsnivå, natur-
ligtvis fortfarande finns manga sa-
ker som ännu inte är lösta. De båda
projektens mål är dock uppnådda
och det är dags att gå in i nästa fas.
AkuLite och AcuWood har båda va-
rit en spännande resa med många
fantastiska engagerade projektpart-
ners involverade. Projekten har till-
sammans drivits av tio universitets-
institutioner/forskningsinstitut och
omkring 35 till 45 olika industri-
partners inom hela Europa. Huvud-
fokus i båda projekten var att leve-
rera nya förslag för utvärdering av
ljudisolering som stämmer med
upplevd störning och som kan an-
vändas av industrin när de utvecklar
nya hållbara byggsystem för framti-
den, men också för att hitta använ-
da rätt målvärden när nya beräk-
ningsmodeller för lätta stomsystem
ska utvecklas.

Byggsystem i trä har en viktig roll för
framtiden eftersom det otvivelaktigt kan
bidra till en mer hållbar utveckling. Via
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viktigt för konkurrenskraften gentemot
tunga traditionella system, som ju redan
idag kan ”lita på” beräkningsresultat base-
rat på en väl beprövad Europastandard
EN 12354, till vilken det dessutom finns
flera kommersiella programvaror och da-
tabaser tillgängliga.

Silent Timber Build
Redan 2011 i samband med en europeisk
konferens anordnad av Skogsindustrierna
[4] började funderingarna kring uppfölj-
ningen av de båda projekten AkuLite och
AcuWood. Det gjordes då en prioritering
av vad som ansågs allra viktigast kring
akustiskforskning för byggsystem i trä ef-
ter det som då pågick. Med detta material
som bas påbörjades funderingar och ett
arbete med att sätta ihop lämpliga konsor-
tium som kan utveckla nya beräknings-
modeller och efter sedvanliga ansök-
ningsprocedurer blev det i november
2013 klart att ett nytt europeiskt projekt
kan starta, Silent Timber Build. Därmed
kan vi fortsätta forskningen, vilket också
innebär att vi uppfyllt övriga mål, vi upp-
rätthåller kompetensen, vi utökar samar-
beten och vi stärker industrin.

Silent Timber Build är ett WoodWis-
domNet+projekt (www.woodwisdom.net)
och koordineras från Sverige (SP Trä) med
partners från Sverige (Lunds universitet,
Fristad Bygg, WSP Environmental och
Simmons akustik & utveckling), Norge
(Sintef och Norgeshus), Frankrike (CSTB,
FCBA och InterAC), Tyskland (Fraunho-
fer Institut och Bauer Holzbau), Österrike
(TU Graz), Schweiz (Lignum) samt Belgi-
en (CEI-Bois). Detta innebär att ett nytt
stort europeiskt projekt tar vid direkt efter
att AcuWood och AkuLite avslutats. Och
de viktigaste målen med projektet är:
� Utveckla beräkningsmodeller! Dessa
behövs för att kunna tillhandahålla hjälp-
medel för projektörer på samma sätt som
för tunga konstruktioner, så att man slip-
per bygga ”provhus” när lätta konstruk-
tioner ska användas i stommen. Model-
lerna ska således utvecklas på ett sätt så
att dessa kan omsättas i Europastandarder
och senare kommersiell mjukvara.
� Tillämpa och sprida ny kunskap avse-
ende krav anpassade till lätta konstruktio-
ner, såsom exempelvis byggsystem i trä.
Krav som tar hänsyn till alla frekvenser
som påverkar människan, med början i
mycket låga frekvenser där så krävs.
� Beskriva konkurrenskraftiga och effek-
tiva lösningar på den europeiska markna-
den som uppfyller moderna krav och för-

utsättningar. Det ingår också beskrivning
hur de olika byggdelarna är sammansatta,
såsom kombination av golv, väggar samt
knutpunkternas påverkan på ljudisole-
ringen. Dessa konstruktioner med potenti-
al att uppfylla nya krav, kommer att vara
tillgängliga i webbaserade vägledningar i
en ny europeisk databas, utvecklad inom
projektet.
� Öka och sprida kunskapen om beräk-
ningsmodeller och effektiva lösningar
bland industriföretag och konsultbolag.

Projektet kommer att drivas i fem
”work packages” enligt följande:
� WP1: Beräkningsmodeller, låga, me-
del- och höga frekvenser (Lunds univer-
sitet)
� WP2: Validering av beräkningsmodel-
ler och konstruktioner (Sintef)
� WP3: Europeisk ”Timber Sound Insu-
lation Atlas” (Lignum)
� WP4: Spridning och utnyttjande
(FCBA)
� WP5: Koordinering (SP Trä).

Projektets förväntade
effekt/påverkan
De ekonomiska och ekologiska fördelarna
såväl som den höga boendekvaliteten i
hus av trä är väl känd. Det flesta bygg-
nadsfysikaliska utmaningarna har blivit
lösta till stora delar och en hög prefabrice-
ringsgrad inom träbyggnadsindustrin bor-
gar för en effektiv produktion med lägre
byggkostnader i framtida byggnader. Nyli-
gen avslutad forskning har också ökat
kunskapen markant vad avser akustiskt
beteende hos lätta stomkonstruktioner
(exempelvis trä), men också hur männis-
kan upplever ljud och vibrationer i dessa
konstruktioner. Tillverkare är mer och
mer medvetna om vad de måste åstad-
komma, men det saknas fortfarande kun-
skap om hur man ska förutsäga ljudisole-
ringen i projekteringsskedet. Projektering-
en är därmed en osäkerhetsfaktor för lätt-
byggnadsindustrin som måste övervinnas.

Projektets tillvägagångssätt är ny och
innovativ genom att kombinera analytis-
ka och statistiska modeller för att beakta
ett bredare frekvensområde, anpassat till
lätta konstruktioner och nya värderings-
mått. Med detta tillvägagångssätt vill vi:
� Etablera standardiserade ingenjörsmäs-
siga beräkningsmodeller tillämpliga på
lätta konstruktioner
� Öka kunskapen om beräkningsmetoder
och dess tillförlitlighet avseende flerbo-
stadshus byggda med olika byggsystem
av trä

� Öka kunskapen om europeiska bygg-
system som kan beräknas avseende ljud-
isolering, med hänsyn tagen till framtida
krav ner till låga frekvenser
� Skapa förutsättningar för framtida opti-
mering av byggsystem genom att kunna
använda beprövade beräkningsmetoder i
projekteringsskedet och på detta sätt sän-
ka kostnader och stärka konkurrenskraf-
ten inom träindustrin.
� Optimera byggsystem så att moderna
kriterier uppfylls samt så att olika klasser i
det nya föreslagna europeiska klassnings-
systemet kan uppfyllas (från COST TU
0901 www.costtu0901.eu).

Det finns en work package som särskilt
kommer att sörja för spridning av resulta-
ten från detta arbete för att säkerställa att
resultaten successivt blir tillgängliga.

Slutligen
Parallellt med Silent Timber Build startar
Luleå tekniska universitet ett nytt forsk-
ningsprojekt som blir mer en direkt för-
djupning av AkuLite och AcuWood. För
maximala synergieffekter så kommer
samarbete att etableras mellan projekten.
Forskningen inom akustik och vibrationer
för lätta byggsystem i trä har ytterligare
tre spännande år att se fram emot. �
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Tabell 1.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Frequency Weighting Coefficient (FWC)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frequency 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
[Hz]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Weighting -7 -9 -11 -13 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7
[dB]


